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Sensus studieförbund har lämnat synpunkter tillsammans med Länsbildningsförbundet.  
Sensus samarbetar med en lång rad regionala och lokala aktörer inom kultur i Kronoberg. Vi vill lyfta 
fram två aktörer som vi tycker förbises som markanta resurser för kulturen i regionen och 
tillsammans med dem lämna detta yttrande.  

Civila samhällets del i kulturen 

Vi noterar med glädje hur regionen fångat kraften i ett brett civilsamhälle som medskapare i kultur 
och demokrati och att folkbildning är en av flera viktiga kopplingar mellan olika aktörer.  

Kultur på folkhögskola 

I kulturplanen omnämns folkbildningsinstitutionerna folkhögskolor med ett par rader. Vi samverkar i 
hög grad med St Sigfrids folkhögskola och möter där en stor mängd kvalificerade kulturutövare. Unga 
och äldre vuxna som utbildas under ett par års tid och med möjlighet till ytterligare fördjupning, i 
musik är i sig en viktig resurs i kulturbyggandet och återfinns på många håll i vårt utbud i länet. 
Dessutom har länet en egen konstskola hos St Sigfrids Folkhögskola, där man under 1-2 år kan 
utveckla sitt konstnärskap i folkhögskolemiljön. En oerhörd resurs inom bild och formkonst i 
Kronoberg.  
 
Utifrån viljan att söka samverkan med centrala kulturaktörer bör en sådan utbildningsinstitution 
beaktas.  

En av länets viktigaste kulturaktörer inom nästan hela infrastrukturen 

En aktör som helt lämnas därhän i planen att utveckla kulturen i länet är Svenska kyrkan. Detta förvånar oss som 

tillsammans med Svenska kyrkan tillgängliggör mängder av kultur i länet. Dock begränsas studieförbundets 

verksamhet till statens riktlinjer för vår verksamhet. Det gör att det finns enormt mycket mer att samverka med 

kring kulturen i länet och vi vill lyfta fram denna möjlighet för att ytterligare stärka den regionala kulturplanen.  

 
Svenska kyrkan är aktiv i sitt kulturutbud inom musik, dans- och scenkonst, bild och berättande mm. 
De tar sällan betalt och möter en av utmaningarna av tillgängliggörandet ur ett ekonomiskt och 
socialt perspektiv. Det finns ingen aktör inom kulturen som är så välrepresenterad i hela länet som 
Svenska kyrkan genom sina församlingar. Därtill är den bemannad med välutbildade professionella 
musiker som möjliggör både deltagande och möte med kultur av kvalitet. Den ”lägre kulturellt 
aktiva” gruppen om 65-85 år som omnämns i planen återfinns i hög grad som kulturellt aktiva i 
Svenska kyrkans kulturutbud. Tusentals körsångare möts regelbundet. Därtill kommer det kulturarv 
som Svenska kyrkan är bärare av genom sina hundratals kyrkor och miljöer som är centrala i att 
bygga vårt arv i Kronoberg. Bild och form återfinns fortfarande som en självklar konstform i dessa 
byggnader och miljöer och med domkyrkan som föredöme ser vi hur det är en central plats för att 
ianspråkta lokal och regional konst och kultur.  
 
Svenska kyrkan har annan finansiering än Region Kronoberg, men inkluderas den i samverkan är den 
en avsevärd resurs i kompetens, utbud, deltagare och som bärare av kulturen i Region Kronoberg.  
 
Med detta som bakgrund vill vi peka på risken att en så stor kulturaktör förbises trots att den själv i 
sin verksamhet motsvarar kulturplanen både i omfattning, effekt och ekonomi. Därför vill vi 



uppmana Region Kronoberg att söka samverkan med denna aktör och omnämna en sådan strategi i 
sin Kulturplan.  
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